
 

 

 

¥ 
Memo  

 
 

Datum: 7 januari 2010 
Aan: Het Presidium 
Van: dhr. R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2009. 
 
 
Op 11 september 2009 is de ‘opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2009 gemeente  
Den Helder’ ontvangen van Ernst & Young Accountants. Het is namelijk goed gebruik dat de 
accountant voorafgaand aan de controlewerkzaamheden nog even helder aangeeft wat de controle-
opdracht voor het boekjaar inhoudt, welke specifieke aandachtspunten daarbij aan de orde komen en 
welk honorarium daarbij is afgesproken. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de overeenkomst 
die op 13 juni 2005 met Ernst & Young Accountants is aangegaan. 
 
De opdracht voor 2009 is in eerste instantie nog niet bevestigd omdat het normenkader voor de 
accountantscontrole 2009 nog moest worden vastgesteld. De raad heeft het normenkader inmiddels 
vastgesteld (op 14 december 2009).  
Voorts is de opdrachtbevestiging nog eens kritisch bezien aan de hand van de afspraken die met de 
Ernst & Young zijn gemaakt. 
 
Naar aanleiding van de ‘Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2009 gemeente Den 
Helder’ kan het volgende worden opgemerkt. 
 
Op 23 februari 2005 heeft de raad Ernst & Young Accountants aangewezen als accountant als 
bedoeld in artikel 213, lid 2 van de gemeentewet voor de boekjaren 2005 t/m 2009 (raadsbesluit  
No. 15/Griffie 2005). Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens - bij wijze van 
uitvoering van het raadsbesluit - met Ernst & Young een overeenkomst afgesloten. 
 
De overeenkomst met Ernst & Young geldt voor 5 boekjaren, namelijk de boekjaren 2005 t/m 2009. 
Dit houdt in dat het contract in principe na afronding van de controle op de jaarrekening 2009 per mei 
2010 is beëindigd. 
 
In artikel 3.2 van de overenkomst met Ernst & Young is echter de mogelijkheid opgenomen om de 
overeenkomst maximaal 2 keer met één jaar te verlengen.De raad heeft nu dus twee opties: 
1. Gebruik maken van de verlengingsmogelijkheid met 1 jaar; 
2. Opnieuw aanbesteden van de accountancydiensten. 
 
Optie 1. 
Als continuering van het contract gewenst is, dient Ernst & Young hiervan tijdig in kennis te worden 
gesteld zodat de tussentijdse controle in oktober 2010 in hun planning voor dit jaar kan worden 
opgenomen. De raad dient Ernst & Young Accountants nog wel aan te wijzen als accountant voor het 
boekaar 2010 (op grond van artikel 213, lid 2 gemeentewet), aangezien de accountant tot en met het 
boekjaar 2009 is aangewezen door de raad. 
Eenmalige verlenging met 1 jaar betekent opnieuw aanbesteden eind 2010, twee maal verlengen met 
1 jaar betekent opnieuw aanbesteden eind 2011. 
 
Optie 2. 
Gelet op de geldelijke omvang van een meerjarig contract met een accountant (groter dan  
€ 193.000,-) dient hiervoor een europese aanbesteding plaats te vinden. Met een dergelijke 
aanbestedingsprocedure dient rekening te worden gehouden met een tijdsbeslag van 9 maanden  
(tot en met aanwijzing door de raad, artikel 213 gemeentewet). 
 



 

 

De controle op het boekjaar 2010 vindt op twee momenten plaats:  
1. in oktober 2010 toetst de accountant de administratieve organisatie en interne controle.  
 De bevindingen worden in de vorm van een bestuursrapportage aangeboden aan de raad. 
2. in april 2011 toest de accountant de jaarrekening 2010 van de gemeente. 
 Op grond hiervan verstrekt de accountant een accountantsverklaring bij de jaarrekening en  
 een verslag van bevindingen. Deze documenten worden betrokken bij de behandeling van de 
 jaarrekening 2010 door de raad. 
 
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de verlengingsmogelijkheid, dient de aanbestedingsprocedure 
zo spoedig mogelijk te worden opgestart. 
 
Advies. 
Gelet op het feit dat 
- de tussentijdse controle over het boekjaar 2010 in oktober 2010 dient plaats te vinden; 
- een europese aanbestedingsprocedure tot en met de aanwijzing door de raad (artikel 213  
 gemeentewet) circa 9 maanden in beslag neemt; 
- op dit moment nog geen evaluatie van het functioneren van de accountant heeft 
 plaatsgevonden; 
- in maart 2010 verkiezingen plaatsvinden; 
 
stellen wij u - ook vanuit praktische overwegingen - voor: 
1. de overeenkomst met Ernst & Young op grond van artikel 3.2 van de overeenkomst met 1 jaar  
 te verlengen; 
2. de griffier opdracht te geven een raadsvoorstel voor te bereiden waarbij Ernst & Young wordt  
 aangewezen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de gemeentewet voor het  
 boekjaar 2010 (de raad heeft Ernst & Young aangewezen tot en met boekjaar 2009). 
3. de griffier opdracht te geven in augustus / september van 2010 een evaluatie van het  
 functioneren van de accountant te houden waarbij de Auditcommissie en het college van  
 burgemeester en wethouders worden betrokken.  
4 Het in 2004 opgestelde programma van eisen voor de accountancydiensten, de overeenkomst 
 met Ernst & Young van juni 2005 en de ervaringen die in de afgelopen vier jaar zijn opgedaan 
 met de accountant als basis te laten dienen voor de in punt 3 genoemde evaluatie. 
5. Aan de hand van de in punt 3 genoemde evaluatie een keuze te maken tot een tweede maal 
 verlengen (met 1 jaar) van de overeenkomst met Ernst & Young (voor het boekjaar 2011) 
 danwel het opstarten van een europese aanbestedingsprocedure. 
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